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ÚVOD 
Tato zpráva byla napsána v průběhu projektu "HTPO – Hydrotermální Potenciál Oblasti" Laa an der 

Thaya-Pasohlávky. Vložení do struktury projektu je uvedeno v následující tabulce: 

WP T1 
„Geovědní model výskytu termálních 
vod v oblasti Laa – Pasohlávky“ 

„Geowissenschaftliches Modell der 
Thermalwasservorkommen Laa – 
Pasohlávky“ 

      Akt. T1.1 
„Základní geologický model výskytu 
termálních vod v oblasti Laa - 
Pasohlávky“ 

„Geowissenschaftliches Basismodell der 
Thermalwasservorkommen Laa – 
Pasohlávky“ 

T1.1.3 
„Vícejazyčné vysvětlivky ke 
zpracovaným tematickým mapám“ 

„Mehrsprachliche Erläuterungen zu 
den erstellten Themenkarten“ 

 

1. GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉ OBLASTI 
Studovaná oblast se z geologického hlediska nachází na jihovýchodním okraji Českého masívu, v 
předpolí Západních Karpat a Východních Alp.  Ve sledované oblasti proběhlo v posledních desetiletích 
množství geologických průzkumných projektů orientovaných na podzemní vodu i přírodní uhlovodíky. 
Díky tomu existuje řada geologických dat, které poskytují především geologické vrty a 2D seismické 
profily. Bohužel rozmístění průzkumných geologických prací je nerovnoměrné a je výrazně četnější v 
rámci východní a jihovýchodní části zájmové oblasti.   
 
Komplexní geologická stavba v rámci studované oblasti je dána existencí několika odlišných 
geologických jednotek, v rámci nichž bylo zastiženo široké horninové spektrum (magmatity, 
metamorfity, a především sedimentární horniny). Geologické celky tvořené sedimentárními 
horninami, představující hlavní cíl studia s ohledem na výskyt termálních vod, odrážejí několik etap 
vývoje zájmového prostoru od paleozoika až po kenozoikum. Geologické jednotky zachycují 
komplikovaný vývoj zájmové oblasti ležící v místech kontaktu Českého masívu, Vnějších Západních 
Karpat a Východních Alp.   
 
Krystalinický fundament je v celé zájmové oblasti tvořen horninami tzv. brunovistulika (prekambrium). 
Tyto horniny vystupují na povrch poblíž jihozápadního okraje zájmové oblasti, a to především ve formě 
dvou rozsáhlých intruzivních těles tj. dyjského a brněnského masívu. Západní okraj brunovistulika je 
umístěn na zlomové linii boskovické brázdy (Dudek 1980), kde již vystupují horniny lugodanubika 
(Kalvoda 2008). Jižní hranici představují krystalinické jednotky Alp (Neubauer and Frisch 1993, Finger 
et al. 1993, Kalvoda et al. 2008), severní hranici pak malopolská jednotka a konečně hranice východní 
je zakryta příkrovy vnějších Západních Karpat (Stráník et al. 1993, Kalvoda et al. 2008).  
 
Krystalinické horniny brunovistulika jsou na východních svazích Českého masívu hojně překryty 
paleozoickými sedimenty. V zájmové oblasti je však výskyt těchto sedimentů plošně omezený a velmi 
lokální. Takovéto rozšíření sedimentární sekvence stáří devon až spodní karbon, které představuje pre-
orogenní variskou depozici   (Kalvoda et al. 2010), odráží výraznou po-paleozoickou erozi.  
 
Z pohledu kolektorů podzemních termálních vod hrají zásadní roli autochtonní jurské sedimenty, 
jejichž geologické poměry jsou známy pouze z hlubokých vrtů a geofyzikálních dat (Pícha et al. 2006). 
Nejstarší jurské sedimenty jsou v zájmové oblasti představovány horninami grestenského souvrství. 
Tyto klastické sedimenty se usadily v kontinentálních (záplavová plošina, říční sedimenty, sedimenty 
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opuštěných ramen) i mělkomořských podmínkách (Nehyba, Opletal 2016). Na území Rakouska je 
grestenské souvrství rozděleno do čtyř vrstev (Untere Quarzarenitserie, Untere Tonsteinserie, Obere 
Quarzarenitserie and Obere Tonsteinserie), které představují postupně fluviální, prodeltové a deltové 
sedimenty (Sachsenhofer et al. 2006). Postupně (jurský stupeň callovian) začalo docházet k marinní 
záplavě oblasti, což vedlo k sedimentaci především karbonátových sedimentů na pasivním 
kontinentálním okraji. Přechod od klastické ke karbonátové sedimentaci je zastižen sedimentací cca 
70-250 m mocných dolomitických pískovců, které tvoří nikolčické souvrství (území České republiky), 
případně Hoeflein Beds (Rakousko) (Pícha et al. 2006, Nehyba and Opletal 2017).  Následný depoziční 
systém (svrchní oxford) je zastoupen dvěma hlavními litofaciálními vývoji, které představují sedimenty 
okrajové karbonátové platformy a dále hlubokovodnější pánevní sedimenty často anoxické. V oblasti 
jihovýchodních svahů Českého masívu sedimentují nejprve jemnozrnné částečně silicifikované 
vranovické vápence a vápnité dolomity (Pícha et al. 2006).  Vzhledem k značné faciální variabilitě 
svrchně jurských karbonátů jsou tyto označovány jako Altenmarktská skupina. Karbonáty postupně 
přechází do pánevních facií tvořených monotonními tmavými a organikou bohatými slínovci s 
občasnými vložkami organodetritických vápenců, které jsou označovány jako mikulovské slínovce. 
Mikulovské slínovce jsou následovány přibližně 400m mocným sledem tmavých organodetritických 
vápenců, dolomitů a slínovců známým jako kurdějovské vápence. Následné sedimenty svrchního 
tithonu jsou reprezentovány ernstbrunnskými organodetritickými částečně dolomitizovanými vápenci 
(Brix et al. 1977, Adámek 1986, Pícha et al. 2006). Po jejich usazení dochází k výrazné regresi moře, což 
je doprovázeno erozí a vznikem stratigrafického hiátu. Sedimenty jurského depozičního cyklu mají 
v zájmové oblasti celkově klínovitý tvar, když vykliňují na krystalinické podloží směrem k západu a 
severozápadu. Naopak směrem k JV či V dochází k nárustu jejich mocnosti.  
 
Na konci spodní křídy došlo k nové mořské transgresi na jižní svahy Českého masívu. Tyto sedimenty 
však v zájmové oblasti nebyly dosud jednoznačně prokázány. Sedimenty stáří apt až spodní alb 
označované jako novomlýnské vápence byly prokázány v blízkém vrtu Nové Mlýny 2 východně od 
studované oblasti (Adámek 1985). Sedimenty svrchnokřídového stáří jsou dále známy z několika 
hlubinných vrtů z oblasti jihovýchodní Moravy a severovýchodní části Dolního Rakouska pod příkrovy 
jednotek waschberg a ždánice. Cenomanské až maastrichtské sedimenty, které tvoří marinní 
glaukonitické slínovce, písčité slínovce a písčité vápence jsou zde označovány jako klementská skupina, 
která bývá rozdělena na skupinu Ameis (cenoman - santon) a Poysdorf  (campan -maastricht) (Fuchs 
and Wessely 1977, Eliáš and Wessely 1990).  
 
Autochtonní paleogenní sedimenty vranovické deprese/paleoúdolí jsou vyvinuty podél 
severovýchodního okraje zájmové oblasti. Vzhledem k tomu, že vranovická deprese je strukturně 
podmíněna a leží převážně mimo hranice zájmové oblasti, nejsou tyto sedimenty zahrnuty do 
hodnocení podzemního kolektoru termálních vod.  
 
V geologické stavbě zájmové oblasti se významně uplatňují kenozoické sedimenty, když její jihozápadní 
část zahrnuje severoalpskou předpolní pánev a část severovýchodní pak karpatskou předhlubeň.  
Oblast styku a přechodu těchto dvou geologických jednotek bývá označována jako alpsko-karpatská 
předhlubeň. Alpsko-karpatská předhlubeň představuje protáhlou okrajovou předpolní pánev 
orientovanou ve směru JZ-SV, která je součástí pánevního systému neogenního moře Paratethys.  
 
Stratigrafický rozsah sedimentární výplně alpsko-karpatské čelní předhlubně je oligocén/spodní 
miocén (eger) až střední miocén (spodní baden) (Brzobohatý & Cicha 1993, Hofmann 1997). 
Sedimentace začíná v oligocénu až nejstarším miocénu  (eger), kdy se uložily fluviální až limnické 
sediment souvrství St. Marein-Freischling a žerotického souvrství   (Čtyroký 1993, Nehyba, Roetzel 
2010, Nehyba et al. 2019). Následná mořská záplava jižního okraje Českého masívu je spojována s 
nástupem stratigrafického stupně eggenburg a postupně prograduje směrem k severozápadu. 
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Heterochronní nástup egenburgské záplavy je mimo jiného podmíněn také složitou 
paleogeomorfologii oblasti a rolí neogenní tektoniky (Steininger, 1971; Roetzel et al., 1999). Po určitém 
přerušení postupu břežní linie na jihovýchodní svahy Českého masívu, regresi a erozi, zaplavuje nová 
mořská transgrese zájmovou oblast na počátku stupně ottnang. Během ottnangu postupně dochází k 
zaplavení dřívějších fluviální údolí a depresí okraje kontinentu. Komplikovaný faciální vývoj 
eggenburgských a ottnangských sedimentů, který odráží jak rozdílná depoziční prostředí (deltové, 
estuariové, mělkomořské prostředí, otevřené moře), tak i lokální podmínky, vedl ke komplikovanému 
paleontologickému a litologickému vývoji předmětných sedimentů a je následně zachycen v množství 
dílčích litostratigrafických jednotek (souvrství Burgschleinitz, Gaudendorf, Zogelsdorf, Zellerndorf, 
věstonické a čejkovické písky, rzehakiové vrstvy, atd.  Čtyroký 1993; Roetzel et al., 1999; Adámek 2003).  
 
Nový depoziční cyklus je spojen se spodnomiocénním stupněm karpat. Tyto sedimenty jsou 
reprezentovány souvrstvím Laa. Jedná se o až 1000 m mocné mořské prachovce a vložkami především 
jemnozrnných písků (Roetzel and Schnabel 2002).  
 
Po výrazné erozi a změně morfologie a konfigurace alpsko-karpatské předhlubně se začínají usazovat 
sedimenty nového depozičního cyklu, který je stratigraficky spojován se spodním badenem.  
Mělkomořské sedimenty souvrství Grund jsou vyvinuty zejména v jižní části alpsko-karpatské 
předhlubně. Směrem k severu je situace komplikovanější, když zde spodnobadenské sedimenty 
zachycují nápadnou geometrii výplně pánve s výrazným nárůstem mocnosti směrem do jejího centra 
(Nehyba, Šikula 2007). Jsou zde vyvinuty dvě plošně i kvantitativně dominující litofacie. První z nich 
jsou tzv. bazální či okrajová klastika, tvořená písky, písčitými štěrky a štěrky, která jsou označována 
řadou lokálních názvů  (Menčík 1973; Krystek 1974, Ćorić, Rögl 2004). Tyto písčité štěrky jsou typicky 
překryty druhou dominantní litofacií, a to téměř monotónními vápnitými jíly známými jako tégly. Tyto 
jíly a jílovce, které dosahují v centrálních částech pánve mocností až k 600 m, se usadily v podmínkách 
středního a vnějšího šelfu. Jejich bohatý paleontologický obsah dovoluje jejich stratigrafické zařazení 
především do zóny NN5 (Tomanová-Petrová, Švábenická 2007).  

 

2. STRUKTURNÍ GEOLOGIE 
Množství poklesových zlomů orientovaných generelně ve směru SV-JZ a ukloněných k SZ bylo 
identifikováno především v horninách podložního krystalinika a jeho jurského sedimentárního 
pokryvu. Tyto zlomy většinově vyznívají ve spodnomiocénních sedimentech souvrství Laa alpsko-
karpatské předhlubně. Vzniklé zlomově segmentované tektonické bloky následně vykazují do jisté míry 
ohraničenou migraci podzemních vod. Vedle těchto zlomů byly v zájmové oblasti zjištěny také další 
zlomy probíhajících přibližně ve směru SZ-JV. Nejvýraznější z těchto tektonických struktur je mailberský 
zlom.  
 
Další nápadnou strukturou v horninovém souboru zájmové oblasti je iváňský kaňon, který jako 
přibližně 5 km široká a 600 m hluboká deprese lemuje východní okraj Českého masívu a flyšového 
pásma Západních Karpat ve směru SV-JZ (Dellmour, Harzhauser (2012). Tento erozní kaňon je 
zahlouben v především ve spodnomiocénních sedimentech souvrství Laa (karpat) alpsko-karpatské 
předhlubně a vyplněn sedimenty stáří nejvyšší karpat-spodní baden.  
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3. KOLEKTORSKÉ VLASTNOSTI 
Jedním z hlavních cílů geologického hodnocení bylo vyčlenění geologických jednotek s vhodnými 
kolektorskými vlastnostmi s ohledem k termálním vodám. Z tohoto pohledu lze za nejvíce nadějné 
obecně považovat: 1) zvětralý povrch krystalinických hornin, 2) jurské sedimenty altenmarktské 
skupiny, 3) basální klastické sedimenty alpsko-karpatské předhlubně stáří eger-eggenburg, 4) písčité 
sedimenty v rámci souvrství Laa (stáří karpat) alpsko-karpatské předhlubně a 5) spodnobadenská 
bazální a okrajová klastika alpsko-karpatské předhlubně. Potenciální kolektory v rámci alpsko-
karpatské předhlubně mají jednak malý plošný rozsah nebo velmi malou mocnost. Z hlediska této 
perspektivy, představují nejperspektivnější kolektor podzemních termálních vod v hodnocené oblasti 
zvodně sahající od zvětralého povrchu krystalinika a zahrnující jurské sedimenty.  Geologické poměry 
a využité prospekční metody vedly k tomu, že karbonátové sedimenty altenmarktské skupiny byly 
interpretovány společně s nadložními svrchně jurskými kurdějovskými a vranovickými vápenci jako 
jedna hydrodynamická jednotka. Pouze v nejjižnější části hodnocené oblasti, kde horniny 
altenmarktské skupiny přechází do pánevních mikulovských slínovců, jsou kurdějovské vápence 
interpretovány samostatně. Výskyty vybraných kolektorských hornin jsou prezentovány na přiložených 
následujících obrázcích 
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4. HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

OBLASTIKOLEKTORSKÉ VLASTNOSTI 
K jímání termálních minerálních vod vázaných na jurské sedimenty dochází pomocí hlubokých vrtů 

MUS-3G (1455 m), ležícího u obce Pasohlávky v Jihomoravském kraji (Česká republika) a vrtu Laa TH 

N1 (1448 m) v rakouském městě Laa an der Thaya ve spolkové zemi Dolní Rakousko při hranicích s 

Českou republikou. Studované území leží z geomorfologického hlediska v Dyjsko-svrateckém úvalu, 

který je celkem spadajícím do podsoustavy Západních Vněkarpatských sníženin. Směrem na jih tento 

úval přechází do rakouské jednotky Weinviertler Hőgelland (Bína a Demek, 2012). Nejnižší části jsou 

tvořeny údolími řek, přičemž největším tokem hodnocené oblasti je řeka Dyje. 

 

Zájmová oblast spadá dle geologického hlediska do karpatské předhlubně, která je součástí neogenních 

periferních alsko-karpatských pánví vzniklých v předpolí flyšových jednotek během alpinského vrásnění 

(Chlupáč et al., 2002). V současné době zaujímá větší část moravských úvalů, Vyškovské a Moravské 

brány, Ostravsko, Opavsko, pokračuje dále na sever do Polska, a také na jih do Rakouska, kde je 

označována jako molasová zóna (Brzobohatý a Cicha, 1993). Sedimenty karpatské předhlubně spočívají 

na kadomském krystalinickém fundamentu Českého masivu a na jeho autochtonním paleozoickém, 

mezozoickém a paleogenním pokryvu (Krásný et al., 2012). Odlišný petrografický charakter zmíněných 

a studovaných geologických celků budujících zájmovou oblast, dává možnost vytvoření několika typů 

oběhu podzemních vod, a to v horninách krystalinického podloží, autochtonní jury a sedimentů 

neogenního stáří náležejících do předhlubně (Konicarová, 1983).  

 

Na severozápadě je oblast tvořena krystalinickými horninami českého masivu, který dále pokračuje na 

jihovýchod pod neogenní sedimenty předhlubně, autochtonní sedimenty jury a flyšové příkrovy 

Vnějších Západních Karpat. Tyto horniny jsou z hydrogeologického hlediska tzv. hydrogeologickým 

masivem, který je představován právě krystalinickými, tj. magmatickými, metamorfovanými a 

některými silně zpevněnými sedimentárními horninami proterozoického a paleozoického stáří. K 

proudění podzemních vod dochází v tomto prostředí především v přípovrchové zóně, kde je 

nejintenzivnější rozpukání hornin. Se zvyšující se hloubkou toto rozpukání klesá a proudění je tak 

pomalejší (Krásný et al., 2012). Pro hydrogeologické kolektory, které jsou propustnější než okolní 

horniny, představují výše položené relativně méně propustné horniny hydrogeologických masivů 

infiltrační zázemí, což je důvodem předpokladu, že pro jurské sedimenty, jakožto hluboké pánevní 

struktury, jsou infiltrační oblastí právě krystalinické horniny českého masivu, přičemž k dotaci do 

kolektoru jurských uloženin dochází v oblasti tektonického porušení (Novotná a Bartoň, 2011). 

Prakticky celý profil karbonátové facie jury tvoří horniny s dobrými nebo dostatečnými kolektorskými 

vlastnostmi. Naopak mocné souvrství mikulovských slínovců neobsahuje kolektorské vrstvy a v 

dostatečně velké mocnosti může být relativně dobrým izolátorem (Kolářová, 1991). Samotnou 

karpatskou předhlubeň v nadloží jurských sedimentů, popř. krystalinika, lze považovat za asymetrickou 

hydrogeologickou pánev s regionálním prouděním podzemní vody v jejích hlubších částech (od SZ k 

JV). K drenáži dochází v západní části vzestupným prouděním, ale zejména pak v údolí Dyje pod jejím 

soutokem s Jevišovkou a kolem dolního toku Jihlavy (Krásný et al., 2012). Podzemní vody neogenních 

sedimentů jsou řazeny do hydrogeologického rajonu 2241 Dyjsko-svratecký úval (ČHMÚ, 2021).  
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Základní představy o hydrogeologické struktuře byly založeny zejména na archivních zprávách, ale také 

na aktuálních pozorováních. Dostupné informace, popisující blíže nejen samotnou hydrogeologickou 

strukturu jurských vápenců, ze kterých je termální minerální voda jímána, ale i okolní hydraulicky 

spojité horniny, byly shrnuty do formy map zpracovávaných v rámci projektu. Veškeré informace o 

hydraulických parametrech kolektoru, ale i o charakteru této hluboké zvodně byly využity při vytváření 

numerického modelu v programu Groundwater Modeling System (GMS, Aquaveo), který je popisován 

v dalších výstupech tohoto projektu (balíček T1.4). 

 

4.1. HYDROSTRATIGRAFICKÉ JEDNOTKY 
Představu o prostorovém rozsahu jednotlivých hydrostratigrafických jednotek (jednotky s podobnými 

hydraulickými parametry) tvořících kolektor termálních minerálních vod poskytl geologický model 

zpracovaný v rámci projektu. Povrchy daných modelovaných jednotek, definovaných geologickým 

modelem, byly stěžejní pro konstrukci trojrozměrného modelu studované hydrogeologické struktury v 

rámci numerického modelování v softwaru Groundwater Modeling System (GMS, Aquaveo).  

 

Povrchy modelovaných jednotek byly importovány jako XYZ body, tzv. Scatter Points, do softwaru 

GMS. Tyto body byly převedeny do trojúhelníkové sítě pomocí modulu TIN (Triangulated Irregular 

Network), propojující jednotlivé body povrchů modelovaných hydrostratigrafických jednotek a 

vytvářející spojitý model hydrogeologické struktury. Každému povrchu bylo přiřazeno číslo ID: 

krystalinikum – 1, spodní jura (dogger) – 2, svrchní jura (Altenmarktská sk.) – 3, mikulovské slínovce – 

4, svrchní jura (kurdějovské vápence) – 5 a spodní miocén (eger a eggenburg) – 6. Na základě takto 

definovaných povrchů v softwaru GMS bylo možné sestrojit síť imaginárních vrtů pokrývajících 

modelovanou strukturu. Vrty byly sestrojovány v modulu Boreholes, kde každému vrtu bylo možné 

přiřadit čísla ID horizontů a definovat tak stratigrafické jednotky, které daný vrt protíná. V modulu 

Boreholes bylo navíc číslo ID báze krystalinika – 0. Na základě vytvoření sítě 1304 vrtů, pokrývajících 

modelovanou oblast, byly mezi těmito vrty vytvořeny řezy a to automaticky v modulu Boreholes. 

Propojením horizontů, definovaných na jednotlivých vrtech čísly ID, a příslušných řezů byl vytvořen 

trojrozměrný model zájmové hydrogeologické struktury. Tento model byl, po převedení do mřížky (kód 

MODFLOW), využit v následném numerickém modelování proudění termálních minerálních vod. 

 

Modelovaná hydrogeologická struktura je tvořena šesti hydrostratigrafickými jednotkami, z nichž 

nejspodnější jednotkou je 50 m mocná vrstva krystalinika (mocnost vrstvy stanovena na základě výšky 

zóny rozvětrání a rozvolnění hornin), v nadloží spočívá jednotka sedimentů spodní jury (dogger) 

rozšířených na rakouské části území, nad nimi pak leží hlavní kolektor termálních minerálních vod 

tvořený karbonáty svrchní jury (Altenmarktská sk.). Ve východní části území jsou zastoupeny 

nepropustné pelitické sedimenty označované jako mikulovské slínovce, na kterých spočívají 

propustnější svrchnojurské tzv. kurdějovské vápence. Nejvýše položenou hydrostratigrafickou 

jednotkou jsou propustné spodnomiocenní sedimenty egeru na rakouské a eggenburgu na české 

straně zájmového území. 
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Výstup ve formě mapy je zahrnutý v balíčku T1.1.1 (obr. 7). 

 

4.2. HYDRAULICKÉ VÝŠKY 

Schéma proudění podzemních vod bylo odvozeno z přímého měření hladin na 10 vrtech a z měření 

statického tlaku v místě perforace či na ústí 20 vrtů (tab. 1). Většina pozorování byla provedena v 

prostředí hlavní zvodně tvořené svrchnojurskými karbonáty. Z důvodu značně odlišných hustot 

podzemních vod, které byly určeny pomocí programu PanSystem (Weatherford), způsobených různým 

tlakem, teplotou a mineralizací, bylo nutné naměřené tlaky přepočítat na hydraulickou výšku, tzv. fresh 

water head (hf,i) podle rovnice 1 (Post et al. 2007): 

ℎ𝑓,𝑖 =  
𝜌𝑖

𝜌𝑓
ℎ𝑖 −  

𝜌𝑖−𝜌𝑓

𝜌𝑓
𝑧𝑖                (1) 

kde hf,i je hydraulická výška na vrtu (m), ρi je hustota vody ve vrtu v bodě záměru (kg/m3), ρf je společná 

hustota vody (kg/m3), hi je hydraulická výška odvozená pro daný vrt bez uvažování rozdílných hustot 

vody ve zvodni (m) a zi je hloubka bodu záměru (m). 

Takto odvozená bodová hydraulická výška byla poté využita pro výpočet hydraulické výšky vztažené ke 

společné srovnávací úrovni, tzv. corresponding fresh water head (hf,r), a to podle rovnice 2. Přepočty 

tlaků na hydraulické výšky byly založeny na postupu Posta et al. (2007). Tento postup je založen na 

použití společné hustoty vody ρf (kg/m3) a společné srovnávací úrovně zr (m). 

ℎ𝑓,𝑟 =  𝑧𝑟 +
𝜌𝑖

𝜌𝑓
(ℎ𝑖 − 𝑧𝑖) −  

𝜌𝑎

𝜌𝑓
(𝑧𝑟 − 𝑧𝑖)              (2) 

kde hf,r je hydraulická výška ve zvodni s rozdílnými hustotami vody (m), zr je hloubka srovnávací úrovně 

(m), ρi je hustota vody ve vrtu v bodě záměru (kg/m3), ρf je společná hustota vody (kg/m3), hi je 

hydraulická výška odvozená pro daný vrt bez uvažování rozdílných hustot vody ve zvodni (m), zi je 

hloubka bodu záměru (m), ρa je průměrná hustota vody mezi bodem záměru zi a srovnávací úrovní zr 

(kg/m3). 

V numerickém modelu proudění podzemních vod, zpracovávaném v dalších výstupech tohoto 

projektu, byly využity jako vstupní hodnoty hydraulické výšky, tzv. fresh water head. 
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Tabulka 1 Typ a zdroj vstupních dat k určení hydraulických výšek (přímé pozorování (D), záměr tlaku (P), GBA – 

rakouská geologická služba). 

 

Výstup ve formě mapy je zahrnutý v balíčku T1.1.1 (obr. 8). 

 

4.3. HYDRAULICKÉ VODIVOSTI  

V rámci hydrodynamického výzkumu bylo vyhodnoceno 31 čerpacích a 9 stoupacích zkoušek. Průběh 

zkoušek byl popsán v archivních zprávách daných vrtů (tab. 2). Jejich vyhodnocením byly získány 

hodnoty hydraulické vodivosti. Čerpací zkoušky provedené v režimu ustáleného proudění byly 

vyhodnoceny rovnicí 3 (Thiem, 1906), přičemž čerpané množství bylo stanoveno podle průměrů trysek, 

ložiskových statických a dynamických tlaků na ústí v kalkulátoru Pipe Flow (Pipeflowcalculations.com, 

2020). Poloměr depresního kuželu byl určen rovnicí 4 podle Sichardta (Kyrieleis a Sichardt, 1930). 

X Y

MUS-1 -602052,60 -1191054,90 P Geofond (P023792/1)

MUS-2 -601660,00 -1194285,90 P Geofond (P025048)

MUS-3G -603933,11 -1192582,87 D Kocman (2020)

PAS-2G -606511,06 -1192243,65 P Fendek and Remšík (1995)

BREZ-1 -607411,10 -1200890,90 P MND

BREZ-2 -606092,46 -1203362,08 P MND

NP-4 -609119,33 -1202478,48 P Kostelníček (1988a)

NP-5 -610597,25 -1202545,36 P Kostelníček (1988b)

DUN-9 -599846,10 -1195144,00 P MND

HY-1 -616035,30 -1199710,30 P Čížek (1963)

Borotice (HV604a) -627536,00 -1194007,00 D ČHMÚ

Slup -633156,00 -1204502,00 D ČHMÚ

PMK1 -620572,60 -1183355,50 D ČGS (Geofond)

PMK2 -619631,60 -1183780,20 D ČGS (Geofond)

PMK6 -616037,00 -1179554,00 D ČGS (Geofond)

PMK7 -617052,00 -1179130,40 D ČGS (Geofond)

PMK8 -610687,70 -1178443,60 D ČGS (Geofond)

HV604 -627909,20 -1193688,20 D ČGS (Geofond)

Laa TH N1 -619677,29 -1210246,91 D GBA

Altenmarkt 1 -633112,55 -1225291,66 P OMV

Altprerau 1 -613804,64 -1203769,90 P OMV

Altprerau 2 -610772,35 -1204192,83 P OMV

Altprerau 5 -611673,65 -1204816,39 P OMV

Durnleis 1 -633193,67 -1219350,42 P OMV

Gross-Harras 1 -630200,31 -1214980,32 P OMV

Hagenberg 1 -618242,85 -1221260,68 P OMV

Staatz 1 -614043,52 -1216036,29 P OMV

Stronegg 1 -627365,64 -1222632,51 P OMV

Wildendurnbach K2 -614257,52 -1207116,14 P OMV

Wildendurnbach K4 -610981,24 -1209809,59 P OMV

well name
S-JTSK (Krovak East North)

direct observation 

(D)/pressure 

measurement (P)

source
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𝐾 =  
𝑄

2𝜋𝑀𝑠𝑤
𝑙𝑛

𝑅

𝑟𝑤
                 (3) 

kde K je hydraulická vodivost (m/s), Q je čerpané množství (m3/s), M je mocnost zvodně, resp. 

testovaného intervalu (m), sw je snížení hladiny ve vrtu (m), R je poloměr depresního kuželu (m) a rw je 

poloměr čerpaného vrtu (m). 

𝑅 = 3000 × 𝑠 × √𝑘                 (4) 

kde R je poloměr depresního kuželu (m), s je snížení hladiny ve vrtu (m) a k je hydraulická vodivost 

(m/s). 

Stoupací zkoušky byly vyhodnoceny podle rovnice 5, tedy Cooper-Jacobovou metodou přímkové 

aproximace (Cooper a Jacob, 1946).  

𝐾 =
𝑇

𝑀
=

2,303𝑄

4𝜋∆𝑠

𝑀
                  (5) 

kde K je hydraulická vodivost (m/s), T je transmisivita (m2/s), M je mocnost zvodně, resp. testovaného 

intervalu (m), Q je čerpané množství (m3/s), ∆s je snížení hladiny za jeden logaritmický cyklus času (m). 

Hydraulická vodivost u vrtu PAS-2G byla určena vyhodnocením čerpací zkoušky provedené v režimu 

neustáleného proudění, a to metodou Papadopulos-Cooper (Papadopulos a Cooper, 1967), 

aplikovanou na test v programu AQTESOLV (Aqtesolv.com, 2020). 

Na základě laboratorního testování bylo dále odvozeno 21 hodnot hydraulických vodivostí. Vstupní 

hodnoty poskytla Rakouská geologická služba (GBA). 

Výsledným rozložením hodnot hydraulických vodivostí ve vertikálním směru bylo zjištěno, že hlavní 

jurská karbonátová zvodeň neobsahuje svrchní zkrasovělou zónu – epikras (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Rozložení hydraulických vodivostí v hlavním jurské zvodni ve vertikálním směru. 
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Tabulka 2 Zdroj vstupních dat k odvození hydraulických vodivostí na daných vrtech (GBA – rakouská geol. služba). 

 

 

Výstup ve formě mapy je zahrnutý v balíčku T1.1.1 (obr. 9). 

 

 

5. SÉRIE GEOTERMÁLNÍCH MAP (T1.1.2) 
 

5.1. TEPLOTY GEOLOGICKÝCH JEDNOTEK  

Zobecněný výpočet teploty pro geologické jednotky střední jury, Altenmarktského a Vranovického 

souvrství a pískovce egeru byl proveden za použití průměrného geotermálního gradientu. Údaje o 

teplotě pochází z hydraulických zkoušek provedených na vrtech, a to zejména na vrtech na uhlovodíky, 

ale také ze dvou vrtů jímajících termální vodu v Laa/Thaya. Pro tento zobecněný výpočet byla použita 

pouze data s rakouské části území. K dosažení lepšího zprůměrování byla zohledněna nejen data 

naměřená přímo v modelovaném území, ale i ta z oblasti 15 km mimo území. Počínaje povrchovou 

teplotou 12 °C byla teplota naměřená v průběhu hydraulických zkoušek dělena hloubkou záměru. Pro 

výpočet teploty byly použity informace o hloubce každé jednotky z geologického 3D modelu (viz také 

výstup T1.1.1).  

X Y

MUS-1 -602052,60 -1191054,90 169,26 Geofond (P023792/1)

MUS-2 -601660,00 -1194285,90 169,19 Geofond (P025048)

BREZ-1 -607411,10 -1200890,90 182,60 MND, Franců et al. (2019)

BREZ-2 -606092,46 -1203362,08 192,54 MND

DUN-1 -604138,60 -1199748,20 198,37 Franců et al. (2019)

DUN-2 -603899,90 -1200484,20 198,50 Franců et al. (2019)

DUN-3 -604268,40 -1198442,30 193,60 Franců et al. (2019)

PAS-2G -606511,06 -1192243,65 186,08 Beňáková (1995)

MUS-3G -603933,11 -1192582,87 184,11 Adámek et al. (1990)

NP-1 -609836,00 -1202950,10 194,32 Franců et al. (2019)

NP-3 -610151,00 -1203330,00 188,96 MND

Laa TH N1 -619677,29 -1210246,91 183,00 GBA

Laa TH S1 -619491,88 -1211235,11 182,00 GBA

Gross-Harras 1 -630200,31 -1214980,32 193,00 OMV

Herzogbirbaum 1 -631558,20 -1231338,89 281,00 OMV

Staatz 1 -614043,52 -1216036,29 201,00 OMV

Stronegg 1 -627365,64 -1222632,51 341,00 OMV

Wildendürnbach K4 -610981,24 -1209809,59 219,00 OMV

Hagenberg 1 -618242,85 -1221260,68 302,00 OMV

Klement 1 -623221,18 -1227147,92 331,00 OMV

S-JTSK (Krovak East North)
Zwell name source
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Pro Altenmarktské a Vranovické souvrství bylo k dispozici 33 hodnot s nejmenším geotermálním 

gradientem 22 °C/km a maximálním 31 °C/km. Průměrná hodnota tak činí 27 °C/km. Při výpočtu 

pomocí této metody je dosaženo maximálních hodnot 105 °C na bázi hodnocené oblasti. Nejvyšší 

naměřená teplota je 101 °C v hloubce téměř 3000 m ve vrtu Staatz 1. Maximální naměřené teploty 

v Laa/Thaya jsou 45 °C ve vrtu Laa TH N1 a 65 °C ve vrtu Laa TH S1. 

Pro střednojurské sedimenty bylo k dispozici 32 naměřených hodnot s gradientem od 24 do 29 °C/km, 

což rovněž odpovídá průměrné hodnotě 27 °C/km. Výpočtem pomocí této metody je dosaženo 

maximálně 135 °C na bázi hodnocené oblasti. Maximální naměřená teplota je 110 °C v hloubce téměř 

3400 m ve vrtu Staatz 1. 

Pro pískovce stáří egeru bylo k dispozici 16 naměřených hodnot s gradientem od 24 do 31 °C/km, což 

odpovídá průměru 26 °C. Při výpočtu pomocí této metody je dosaženo maximálně 60 °C na bázi 

hodnocené oblasti. Maximální naměřené teplota je 56 °C v hloubce kolem 1800 m ve vrtu Laa TH S1. 

Výstupy ve formě map jsou zahrnuté v balíčku T1.1.2 (obr. 1, 2, 3 a 4). 

 

5.2. TEPLOTY MODELOVANÉ ZVODNĚ  

Mapy na obrázcích 5, 6 a 7 v balíčku T1.1.2 znázorňují prostorové rozložení a vývoj teplot horninového 

prostředí v modelované hydrogeologické struktuře sestávající z hornin krystalinika, doggeru, 

Altenmarktské sk., mikulovských slínovců, kurdějovských vápenců a spodního miocénu (eger, 

eggenburg). Trojrozměrný model studované hydrogeologické struktury byl vytvořen v softwaru 

Groundwater Modeling System (GMS, Aquaveo). Údaje o teplotách byly získány z 34 vrtů sahajících do 

jurské zvodně – 14 vrtů na české a 20 vrtů na rakouské straně (obr. 2, tab.4). Tato data pocházejí 

především z archivních závěrečných zpráv vrtů (vrty na území ČR – zdroj: ČGS/Geofond; vrty na území 

Rakouska – zdroj: GBA/ Geologische Bundesanstalt a OMV).  

Na základě získaných teplot z vrtů bylo možné vypočítat geotermální gradient [G; °C/km] studované 

oblasti podle obecného vzorce (rovnice 6): 

𝐺 =  
∆𝑇

∆𝑧
=

𝑡2 − 𝑡1

𝑧2 − 𝑧1
                (6) 

kde T je teplota a z je hloubka od terénu. V případě nedostatečného množství změřených teplot ve 

vrtech (1 hodnota), byl na výpočet využit vztah (rovnice 7): 

𝐺 =  
𝑇−10

𝑧
                  (7) 

kde hodnota 10 představuje teplotu 10 °C – průměrná teplota v hloubce 0 m pod zemským povrchem, 

určená na základě dostupných dat (v zájmové oblasti se pohybuje od 8 do 12 °C). 



 

18 

Spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj 

 

Obr. 2 Graf s vynesenými naměřenými teplotami z vrtů situovaných v rámci studovaného regionu. Teploty 

pocházejí z různých litostratigrafických jednotek – miocén, jura, krystalinikum. Graf zobrazuje závislost teploty 

na hloubce (zdroj dat: Geofond, ČGS, GBA a OMV). 

 

Pro studovanou oblast se hodnoty vypočteného geotermálního gradientu pohybují od 23,10 do 35,71 

°C/km, v průměru tak dosahuje 28,53 °C/km. Z důvodu plošně rozsáhlého modelu bylo nutné vytvořit 

i imaginární vrty s příslušnými teplotami, které byly vypočteny na základě zjištěného geotermálního 

gradientu horninového prostředí podle rovnice 8:  

𝑇 = (𝐺 × 𝑧) + 10                (8) 

Spolu bylo vytvořeno 219 imaginárních vrtů s dopočtenými teplotami rovnoměrně rozmístěných po 

celé oblasti modelu. Vrty s teplotami (imaginární i skutečné) byly importovány do modelu v GMS jako 

3D Scatter Points a následně byly interpolovány pomocí metody Inverse Distance Weighted (IDW) 

Interpolation. Výsledkem interpolace je 3D model s prostorovým rozložením teplot, ze kterého byly 

vytvořeny mapy teplot (obr. 5, 6 a 7 v balíčku T1.1.2). Výstupy z modelu byly upraveny do podoby map 

v programu Surfer (Golden Software). Mapa na obrázku 5 ukazuje prostorové rozložení teplot v °C na 

povrchu modelované zvodně, mapa na obrázku 6 uprostřed a mapa na obrázku 7 na bázi zvodně. Na 

obrázku 5 je mapa doplněná dvěma řezy AA‘ a BB‘ směru SZ-JV. Řezy protínají modelovanou zvodeň v 

těsné blízkosti termálních vrtů MUS-3G (řez AA‘) a Laa TH N1 (řez BB‘) a znázorňují vývoj teploty v obou 

oblastech. Teploty v modelované zvodni se pohybují cca od 12 do 136 °C. Rozptyl teplot popisuje 

barevná škála, kde modrá barva značí nejnižší teploty (10 až 25 °C), zatímco červená barva ukazuje 

oblasti s nejvyššími teplotami (125 až 136 °C). V mapách jsou teploty vyneseny i v podobě černých 
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izolinií v intervalech po 5 °C. Teplota narůstá se zvyšující se hloubkou – nejvyšší teploty jsou v 

nejhlubších místech jihovýchodní části modelované zvodně na území Rakouska. 

Pro lepší orientaci je na každé mapě vyznačena severka, měřítko, česko-rakouská státní hranice 

v podobě černé linie s popisem CZ/AT, pozice vybraných měst a obcí v podobě černého puntíku a 

lokalizace zdrojů termálních minerálních vod MUS-3G (Pasohlávky, CZ) a Laa TH N1 (Laa an der Thaya, 

AT) jako červený puntík. V každé mapě je také vyznačen průběh tektonických poruch – zlomů směru 

SV-JZ a zlom Mailberg (šedé linie), i Mušovská přechodová zóna (bíla přerušovaná linie), která 

představuje přechod vývojů a facií jurských sedimentů a má významný  

5.2.1. PROUDĚNÍ TEPLA A TERMÁLNÍ CIRKULAČNÍ DRÁHY  

Mapy na obrázcích 8, 9 a 10 v balíčku T1.1.2 znázorňují proudění tepla a termální cirkulační dráhy 

v modelované zvodni vytvořené v programu GMS (Aquaveo). Výstupy z modelu, vytvořeného v GMS, 

byly upraveny do podoby map v programu Surfer (Golden Software). Z důvodu nedostatečného 

množství dat o tepelném toku (tab. 3) a jejich prostorového rozložení byly jako podklad pro termální 

cirkulační dráhy využity mapy teplot. Tepelný tok v zájmové oblasti dosahuje hodnot od 48,4 (MUS-

3G, Altenmarktská sk.) do 82,5 mW/m2 (Hagenberg 1, Dogger).  

Tabulka 3 Vrty se známou hodnotou tepelného toku.  

Název vrtu 
Hloubka vrtu 

[m] 
Stratigrafie 

Tepelný tok 
[mW/m2] 

Zdroj 

Gross-Harras 1 2517 Dogger/Altenmarktská sk. 63,5 OMV 

Hagenberg 1 3204 Dogger 82,5 OMV 

Hagenberg 3 3200 Dogger 82 OMV 

Herzogbirbaum 1 2158 Altenmarktská sk. 69,5 OMV 

Klement 1 4035 Dogger/Altenmarktská sk. 82 OMV 

Laa 1 3015 Altenmarktská sk. 74 OMV 

Staatz 1 3570 Dogger 81 OMV 

Staatz 3 3409 Dogger 80,5 OMV 

Stronegg 1 3504 Dogger 77,5 OMV 

MUS-3G 1455 Altenmarktská sk. 48,4 Beňáková (1990) 

 

Každá mapa obsahuje severku, měřítko, česko-rakouskou státní hranici v podobě černé linie s popisem 

CZ/AT a lokalizaci zdrojů termálních minerálních vod MUS-3G (Pasohlávky, CZ) a Laa TH N1 (Laa an der 

Thaya, AT) jako červený puntík. V každé mapě je také vyznačen průběh tektonických poruch – zlomů 

směru SV-JZ a zlom Mailberg (šedé linie), i Mušovská přechodová zóna (bíla přerušovaná linie). Mapa 

na obrázku 8 ukazuje proudění tepla s termálními cirkulačními drahami na povrchu modelované 

zvodně, mapa na obrázku 9 uprostřed a mapa na obrázku 10 na bázi zvodně. Důležitým prvkem těchto 

map jsou šipky ukazující směr proudění, který se mění s hloubkou, zejména v jihovýchodní části 

modelované zvodně.  

 

5.3. TDS A HYDROGEOCHEMIE VOD 
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Mapy na obrázcích 11, 12 a 13 v balíčku T1.1.2 znázorňují prostorové rozložení a vývoj celkové 

mineralizace vod (TDS) v modelované hydrogeologické struktuře sestávající z hornin krystalinika, 

doggeru, Altenmarktské sk., mikulovských slínovců, kurdějovských vápenců a sedimentů spodního 

miocénu (eger, eggenburg). Trojrozměrný model studované hydrogeologické struktury byl vytvořen 

v softwaru GMS (Aquaveo). Údaje o celkové mineralizaci (TDS) i chemickém složení vod byly získány z 

34 vrtů sahajících do jurské zvodně – 17 vrtů na české a 17 vrtů na rakouské straně (tab. 4). Tato data 

pocházejí především z publikací a archivních závěrečných zpráv vrtů (vrty na území ČR – zdroj: 

ČGS/Geofond; vrty na území Rakouska – zdroj: GBA/ Geologische Bundesanstalt a OMV). Z důvodu 

plošně rozsáhlého modelu bylo nutné vytvořit imaginární vrty s příslušnými TDS hodnotami, které byly 

odvozeny na základě zjištěných naměřených mineralizací okolních vrtů. Dohromady bylo vytvořeno 

252 imaginárních vrtů s TDS hodnotami rovnoměrně rozmístěných po celé oblasti modelu. Vrty s TDS 

hodnotami (imaginární i skutečné) byly importovány do modelu v GMS jako 3D Scatter Points a 

následně byly interpolovány pomocí metody Inverse Distance Weighted (IDW) Interpolation. 

Výsledkem interpolace je 3D model s prostorovým rozložením celkové mineralizace vod, ze kterého 

byly vytvořeny mapy TDS (obr. 11, 12 a 13 v balíčku T1.1.2). Celková mineralizace vod se v modelované 

zvodni pohybuje cca od 0,4 do 56 g/L. Výstupy z modelu byly upraveny do podoby map v programu 

Surfer (Golden Software). Mapa na obrázku 11 ukazuje prostorové rozložení TDS na povrchu 

modelované zvodně, mapa na obrázku 12 uprostřed a mapa na obrázku 13 na bázi zvodně. Na obrázku 

11 je mapa doplněná dvěma řezy AA‘ a BB‘ směru SZ-JV. Řezy protínají modelovanou zvodeň v těsné 

blízkosti termálních vrtů MUS-3G (řez AA‘) a Laa TH N1 (řez BB‘) a znázorňují vývoj celkové mineralizace 

vod v obou oblastech. Celkovou mineralizaci vod popisuje barevná škála, kde fialová barva značí 

nejnižší TDS (0,4 až 4 g/L), zatímco červená barva ukazuje oblasti s nejvyššími hodnotami TDS (52 až 56 

g/L). Pro lepší orientaci je na každé mapě vyznačena severka, měřítko, česko-rakouská státní hranice 

v podobě černé linie s popisem CZ/AT, pozice vybraných měst a obcí v podobě černého puntíku a 

lokalizace zdrojů termálních minerálních vod MUS-3G (Pasohlávky, CZ) a Laa TH N1 (Laa an der Thaya, 

AT) jako červený puntík. V každé mapě je také vyznačen průběh tektonických poruch – zlomů směru 

SV-JZ a zlom Mailberg (šedé linie), i Mušovská přechodová zóna (bílá přerušovaná linie), která 

představuje přechod vývojů a facií jurských sedimentů a má významný vliv z hlediska formování 

chemismu a celkové mineralizace vod. 

 

5.3.1. HYDROGEOCHEMIE ZDROJŮ MUS-3G A LAA TH N1 

Za účelem upřesnění a objasnění původu a geneze termálních minerálních vod byly vyhodnoceny nově 

realizované izotopové analýzy vodíku a kyslíku (stanovení δ2H a δ18O) a zpracovány chemické analýzy 

termálních minerálních vod z jímacích objektů MUS-3G (Pasohlávky) a Laa TH N1 (Laa an der Thaya). 

Chemické analýzy k vrtu MUS-3G byly získány ze závěrečných zpráv (Adámek et al. 1990; Neudert 1995; 

Kocman 2020), zatímco k vrtu Laa TH N1 byly poskytnuty rakouskou geologickou službou (GBA – 

Geologische Bundesanstalt). 
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Obr. 3 Durovův a ternární diagram s vynesenými chemickými analýzami termálních minerálních vod z vrtů MUS-

3G a Laa TH N1. 

 

K hydrochemickému zhodnocení termálních minerálních vod byl využit Durovův klasifikační diagram 

(Durov 1948) s vynesenými chemickými analýzami vod z vrtů MUS-3G a Laa TH N1 (obr. 3A). Celkově 

bylo zpracováno 27 chemických analýz, z toho 20 z vrtu MUS-3G a 7 analýz z vrtu Laa TH N1. Všechny 

analýzy vod pocházejí z prostředí jurských sedimentů. Minerální vody v oblasti Pasohlávek (vrt MUS-

3G) jsou chlorido-sodného (Na-Cl) typu s celkovou mineralizací 2,2 g/L. Minerální vody z oblasti Laa an 

der Thaya (vrt Laa TH N1) jsou taktéž Na-Cl typu, avšak celková mineralizace dosahuje hodnot 11 g/L. 

Z důvodu jednotného hydrochemického typu vod Na-Cl v jurské zvodni obou oblastí je důležitým 

diferenčním parametrem celková mineralizace vod, která je v Laa přibližně 5krát vyšší než v oblasti 

Pasohlávek (obr. 3A). Pomocí směšovací rovnice byla stanovena přibližná množství infiltrované 

meteorické a primární mořské vody v kolektoru jurských hornin v obou oblastech. Voda v Laa obsahuje 

cca 33 až 42 % primární mořské vody, zatímco voda v Pasohlávkách pouze cca 6 až 7 %. Z hlediska 

zastoupení hlavních iontů představuje podstatný rozdíl mezi vodami relativní koncentrace 

hydrogenuhličitanů (HCO3
−), jak je zjevné z ternárního diagramu (obr. 3B).  
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Na stanovení δ2H a δ18O ve zkoumaných vodách byl proveden odběr vzorků z hydrogeologických vrtů 

MUS-3G a Laa Th N1. Odběr vzorků vod z vrtu MUS-3G probíhal v týdenních intervalech se začátkem 

vzorkování dne 8.11.2018, přičemž celkově bylo odebráno 32 vzorků. Vzorkování vod z vrtu Laa Th N1 

začalo 21.8.2019 a pokračovalo ve dvoutýdenních intervalech až do 16.6.2020, dohromady bylo 

odebráno 17 vzorků. Před samotnou izotopovou analýzou byla nutná destilace vzorků z důvodu vysoké 

mineralizace vod. Vzorky byly destilovány v chemické laboratoři Ústavu geologických věd PřF MUNI 

pomocí destilační kolony. Následně byly všechny vzorky odeslány do specializované laboratoře 

stabilních izotopů České geologické služby v Praze. Měření δ2H a δ18O ve vodách bylo provedeno 

pomocí laserové absorpční spektroskopie na přístroji LWIDA (Liquid Water Isotope Analyser 3000) od 

firmy LGR (Los Gatos Research, Inc.), jehož chyba měření dosahuje hodnot ± 0,7 ‰ pro δ2H a ± 0,2 ‰ 

pro δ18O. Výsledné koncentrace izotopů se vztahují ke standardu V-SMOW a jsou uváděny v hodnotě 

delta (δ), která vyjadřuje poměr nejvzácnějších k nejběžnějším (resp. těžkých ku lehkým) izotopům v 

analyzovaném vzorku (Mook 2001). Výsledné hodnoty izotopů δ2H a δ18O jsou vyneseny do grafu se 

světovou (GMWL) a vídeňskou linií meteorických vod (Vienna MWL) (obr. 4). Mírná variabilita 

v hodnotách δ18O, projevující se odchýlením od GMWL (obr. 4), je způsobena nepřesností 

laboratorního měření.  

Obr. 4 Porovnání izotopového složení termálních vod z vrtů MUS-3G a Laa TH N1. Bod VIENNA reprezentuje 

průměrné izotopické složení recentních srážek v studovaném regionu. 

 

Rozdíl v obsahu primární mořské vody má velký vliv na výsledné izotopové složení vod v obou 

regionech. S rostoucím obsahem mořských vod se stávají vody izotopicky těžšími, protože mořská voda 

je standardem pro izotopy vodíku a kyslíku, a tedy nabývá hodnot 0 ‰. Z hlediska zastoupení stabilních 

izotopů δ2H a δ18O jsou termální minerální vody z jurských sedimentů v oblasti Laa výrazně izotopicky 
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těžší v porovnání s vodami v oblasti Pasohlávek a zároveň jsou těžší i ve srovnání s průměrným 

izotopovým složením recentních srážek ve studovaném regionu (bod VIENNA), a to právě z důvodu 

vyššího obsahu primární mořské vody (cca 38 %). Naopak vody z jurských sedimentů v oblasti 

Pasohlávek jsou výrazně izotopicky ochuzeny oproti recentním srážkám i vodám z oblasti Laa, což 

naznačuje přítomnost vyššího podílu meteorické vody infiltrované při nižších průměrných ročních 

teplotách než v současnosti, která je izotopicky velmi lehká. Výsledky tak naznačují, že vody přitékající 

do jury v oblasti Pasohlávek infiltrovaly v chladném klimatickém období – glaciálu.  

 

5.3.2. MINERALIZACE VOD  

Prostorové rozložení celkové mineralizace podzemních vod v modelované hydrogeologické struktuře 

(mapy TDS na obrázcích 11, 12 a 13 v balíčku T1.1.2) značí jeho rozdělení na dvě části – mělčí méně 

mineralizovanou severozápadní a hlubší výše mineralizovanou jihovýchodní část, přičemž hranici tvoří 

Mušovská přechodová zóna. Pro mělčí severozápadní část jsou charakteristické vody s nižšími 

celkovými mineralizacemi pohybujícími se od 0,4 do 20 g/L. Naopak hlubší jihovýchodní část obsahuje 

vody s výrazně vyššími hodnotami TDS, které se pohybují od 20 do 56 g/L. K doplňování podzemních 

vod v modelované zvodni pravděpodobně dochází ze severozápadu, přičemž směrem na jihovýchod 

se výrazně zvyšuje celková mineralizace vod. Výrazný pokles celkové mineralizace je způsoben infiltrací 

meteorických vod ze severozápadu. Růst mineralizace vod není závislý jen na hloubce, ale i na litologii 

a geologické stavbě, přičemž největší vliv má právě Mušovská přechodová zóna, která rozděluje těleso 

jurských hornin na severozápadní (karbonátový vývoj jury) a jihovýchodní část (peliticko-karbonátový 

vývoj jury). Tato zóna byla definována a vyčleněna Adámkem (1974, 2005) na území České republiky, 

přičemž data naznačují její pokračování i na území Rakouska, kde kopíruje průběh zlomu Mailberg. 

 

5.3.3. HYDROGEOCHEMIE VOD 

K hydrogeochemickému zhodnocení termálních minerálních vod byl využit Durovův a Piperův 

klasifikační diagram (Piper 1944), ve kterých jsou vynesena kompletní chemická složení vod z 

hlubokých vrtů zasahujících do prostředí jurských sedimentů v rámci studovaného území (obr. 5 a 6). 

Z diagramů vyplývá, že v celém jurském kolektoru převládají vody Na-Cl typu. 
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Obr. 5 Durovův diagram s vynesenými chemickými analýzami vod ze všech studovaných vrtů. 

 

Nicméně, existují určité rozdíly v chemickém složení vod mezi severozápadní a jihovýchodní části. V 

jihovýchodní části se vyskytují silně mineralizované vody výrazného Na-Cl až Ca-Cl typu s velmi nízkými 

koncentracemi hydrogenuhličitanů (HCO3
−), které na některých místech dokonce zcela chybí. V místech 

s nejvyššími celkovými mineralizacemi vod (hodnotami TDS) je zároveň pozorovatelný nárůst 

koncentrace vápníku, který je pravděpodobně způsoben kationtovou výměnou mezi vodou a horninou 

– v tomto případě výměna mezi ionty Na+ a Ca2+. Údaje z hydrogeochemie naznačují, že jihovýchodní 

hlubší část jurských sedimentů obsahuje zejména fosilní mořskou vodu v uzavřených 

hydrogeologických strukturách s omezeným napojením na aktivní tok podzemní vody. 
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Obr. 6 Piperův diagram s vynesenými chemickými analýzami vod ze všech studovaných vrtů. 

 

Pro severozápadní méně mineralizovanou část jsou charakteristické podzemní vody Na-Cl až Na-HCO3 

typu s podtypem Ca-Mg-HCO3. V severozápadní části je patrný vývoj chemického složení vod. Směrem 

na jih této části dochází k nárůstu celkové mineralizace vod (TDS), k poklesu koncentrace HCO3
− a také 

ke změně izotopového složení vod. Pokles koncentrace HCO3
− jižním směrem dokládá i chemické 

složení vod z vrtů Mušov-3G (Pasohlávky) a Laa TH N1 (Laa) (obr. 3). Klesající obsah infiltrovaných 

meteorických vod směrem na jih naznačuje i izotopové složení vod z oblasti Laa, které jsou výrazně 

izotopově těžší a mají tedy vyšší obsah primární fosilní mořské vody v porovnání s minerálními vodami 

z regionu Pasohlávky, které jsou izotopicky ochuzené (obr. 4).  

Důležitými ukazateli marinogenního původu vod jsou, spolu s výrazným Na-Cl typem vod, i zvýšené 

obsahy bromidů a jodidů v termálních vodách. Naopak, přítok meteorických vod z infiltračních oblastí 

dokládají zvýšené koncentrace HCO3
−, přítomnost atmogenního dusíku vázaného na meteorické vody 

a pokles celkové mineralizace vod. Původně marinogenní vody v severozápadní části modelované 

zvodně jsou výrazně ovlivňovány a degradovány meteorickými vodami z infiltračních oblastí. Vody z 
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prostředí jurských sedimentů v oblasti Pasohlávek vykazují výrazně vyšší infiltrační degradaci 

původních marinogenních vod ve srovnání s vodami z Laa. Vyšší intenzita infiltrační degradace je 

charakteristická pro okraje hydrogeologických struktur situovaných blíže k infiltračním územím, 

zatímco směrem k centrálním částem struktur dochází k jejímu snižování. Infiltrační degradace je tak 

jedním z faktorů dokládajících otevřenost, resp. polootevřenost hydrogeologické struktury (Franko et 

al. 1975). Rozdíly v chemickém složení a odlišná intenzita mísení vod mohou být zčásti způsobeny i 

geologickou stavbou a hlubinnými tektonickými poruchami horninového prostředí. 

 

Tabulka 4 Seznam vrtů, ze kterých byly získány data o teplotách (T) a celkové mineralizaci vod (TDS).  

Vrt 
SJTSK (Krovak East North) Typ dat (T – teplota, 

TDS) X Y 
BREZ-1 -607411,10 -1200891,00 T, TDS 
BREZ-2 -606092,00 -1203362,00 T, TDS 
BROD-1 -607848,84 -1195392,28 TDS 
DUN-1 -604138,64 -1199748,19 TDS 
DUN-2 -603899,90 -1200484,20 T, TDS 
DUN-9 -599846,10 -1195144,00 T, TDS 
DUN-14 -604665,30 -1199871,60 T 
HY1 -616035,32 -1199710,31 TDS 
IVAN1 -604170,00 -1188224,70 T, TDS 
MUS1 -602052,61 -1191054,90 T, TDS 
MUS2 -601660,10 -1194286,00 T, TDS 
MUS-3G -603933,10 -1192582,90 T, TDS 
NO-1 -609661,48 -1198706,15 TDS 
NP-1 -609836,00 -1202950,10 T, TDS 
NP-2 -606269,80 -1202621,20 T, TDS 
NP-3 -610151,30 -1203330,40 T, TDS 
NP-4 -609119,30 -1202478,50 T, TDS 
PAS-2G -606511,10 -1192243,70 T, TDS 
Altenmarkt 1 -633112,60 -1225291,70 T, TDS 
Altprerau 1 -613804,64 -1203769,90 T 
Altprerau 2 -610772,35 -1204192,83 T 
Altprerau 5 -611673,60 -1204816,40 T, TDS 
Durnleis 1 -633193,70 -1219350,40 T, TDS 
Fullersdorf 1 -635886,70 -1232123,20 T, TDS 
Gross-Harras 1 -630200,30 -1214980,30 T, TDS 
Hagenberg 1 -618242,80 -1221260,70 T, TDS 
Hagenberg 3 -620768,20 -1220544,50 T, TDS 
Herzogbirbaum 1 -631558,20 -1231338,90 T, TDS 
Klement 1 -623221,20 -1227147,90 T, TDS 
Laa 1 -617011,80 -1213143,70 T, TDS 
Staatz 1 -614043,50 -1216036,30 T, TDS 
Staatz 3 -610203,80 -1217073,90 T, TDS 
Stronegg 1 -627365,60 -1222632,50 T, TDS 
Wildendurnbach K2 -614257,50 -1207116,10 T, TDS 
Wildendurnbach K4 -610981,20 -1209809,60 T, TDS 
Laa TH N1 -619677,30 -1210246,90 T, TDS 
Laa TH S1 -619491,90 -1211235,10 T, TDS 
Mailberg 2 -632234,00 -1216763,00 T 
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